
لل الذي بب ُقق لل لييم قابيييل والثاني هابيل، هو منه ُقت ببيي لق لت لد ه منييه ُقي وقييال: فحسيي
ددا لقتلنك. لماذا؟ بن حس ببل الله ل ببييل هابيل: إنما أخو ه له فقال منه تق لق يت

بنه المتقين من الله قق يقول كأ ببل الله له: ات لق لييه: لئيين قييال ثييم منييك، فيت
بت لستط قني يدك إلي ب لل طط أنا ما لتقت قس لي ببا قد للك إليك ي اللييه أخيياف إنييي لقت

بل الله، أخاف  فإني.. تقتلني أن أردت إن أنك يعني العالمين رب هذا ولع
لبق لمن شريعة في كان إنييه أو نفسه، عن يدافع أن للنسان يجوز ل أنه س

لف لبيير مفسييدة ميين خا مم أك بن ومعلييو لع أ لفيي مر الكييبر المفسييدة د واجييب أميي
ممي تبوء أن أريد  إني(( نن وإثمببك بببإث النببار أصببحاب مببن فتكببو

تت الظبالمين جزاء وذلك نع وو نطب )  أي) أخيبه قتبل نفسبه لبه * ف
لته لل به لله له س لت نب ح((  فق بول قابيل )) فكان الخاسرين من فأص بن لمن أ لس
طس كل وصارت حق بغير القتل لتل نف قق بغير ُقتق مء قابيييل فعلى ح ميين شييي
قرها بنه بالله؛ والعياذ قوز لمن القتل سن لمن أول ل بن و دة لسي فعلييه سييئة سين
ُقرها ُقر وز قييال كمييا الميير هييل لكيين القياميية، يييوم إلييى بهييا عمييل لمن ووز

لدم السييجود عيين واسييتكبر أبى الذي إبليس يعني الشيتطان إنه المؤلف
بن شييك؛ بل الثيياني الصييواب الجنييس؟ المييراد أو وقابيييل درا ل قميين كييثي

ُقتطر ل الكافرين ُقروا أنهم ببالهم يخ ديا كف بس واسييتكبر أبى الذي بالشيتطان تأ
مر للة من وكثي لت بتى ل الق لأ لل أنه بباله يت ديا ذلك فع بس الييية كييانت فإذا بقابيل، تأ
لل قظها تد له ل فإنه ذلك يقتضي والمعنى العموم على بلف لصييها لكوننا وج ُقخ لن

لمهييا أن يجييب قاعييدة ولد! } وهييذ ه يا  { انتبه..بي بايش؟ قواعييد ميين نفه
بن التفسير لن يجييوز ل العييام اللفظ أ لر أ لصيي لت إل أفييراد ه بعييض علييى فيييه ُقيق

العمييوم؛ نقييول: الييواجب هنييا العموم، فالواجب دليل يكن لم فإن بدليل
بن عام اللفظ لن قضيييه المعنى ول بن يقت بل ل ُقتطيير ل قييد كييافر إنسييان ُقكيي يخ

سس أنه بباله لل بإبليس، متأ ُقتل إنسان ك ددا يق ُقتطيير ل حق بل عم أنييه ببيياله يخ
لل لت ديا ق بس ل أعنييي يسيياعد ل والمعنييى يسيياعد ل فيياللفظ وحينئذ بقابيل، تأ

بتخصيص على يساعدان وقابيل. بإبليس ال
ُقله: ((  ولناوقو نض هييو المؤلف كلم )) (الجن) على والنس الجن من أ

بن نعليم نحين قائيل قيال فيإن العميوم، والصواب والنس: قابيل إبليس أ
لله النسان قض من ييأتي البشير ُقي بيء إنسيا لله لسي قضيي ُقي قمين يكيون كيييف لكين و
بن الجن؟ بن نقول: ل قسهم وعلى الج ُقمر الشيتطان رأ بالفحشيياء النسييان يأ
ُقر ه ُقم ُقر ه بالمنكر ويأ ُقم لل بذلك فيكون بالكفر ويأ قض قميين حصييل ما أرأيتم له ُقم

قجه آدم قن ألم وزو ُقك بلهما؟ قد الشيتطان ي لض بلهما؛ قييد بلى أ لضيي اللييه نهاهمييا أ
بلهما الشيتطان فجاء الشجرة من الكل عن قسييم وجعل بغرور ود لهمييا ُقيق



بنه لوس ناصح أ لس لكل حتى إليهما وو نعم. الشجرة، قمن أ
تلمهما((  للهما) بالجزم أقدامنا تحت نجع قوله: في المر جواب )) (نجع
ننا((  تر لتنا )) يعني: إن أ لي لر للهما إياهما أ شييك ول النار، في أقدامنا تحت نجع
ُقليه اليذي أن ان يجع قمه تحيت النس بليه قيد قيد لذ لم أ لظي ن ولهيذا إذلل أع قم

بن السائرة المثال لزاز أراد إذا النسان أ علييى منييي قال: أنت الشخص إع
لله أراد وإذا الرأس، لت قال: أنت إذل هييذين يقولييون: أرنييا فهم قدمي، تح

بلنا الذين للهما أض ننا((  أقدامنا تحت نجع بد )) أي السفلين من ليكو أش
دبا لين كانا "  كما منا عذا لي قل للهمييا قبييل قميين علينييا عييا لنجع لل تحييت الن نحيين ف

لنا أقدامنا  السفلين قمن ليكو
ُقر الكريمية اليية هذ ه فوائد من بنييه الليه بربوبييية الكفيار إقييرا ُقمجيب وأ اليي

الكفار.  كلم )) وهذا أضلنا الذين أرنا ربنالقولهم: ((  للدعاء
بن الكريمة الية فوائد ومن قعد أن له ينبغي النسان أ أن عليييه يجييب بل يبت
)) والنببس الجببن من أضلنا الذينلقوله: ((  السوء ُققرناء عن يبتعد
بذر وقد ترء(فقييال:  السوء جليس قمن وسلم عليه الله صلى النبي ح نمبب  ال

مله مدين على تر خلي ظظ ظدمكم فلين ملل نمن أح نخا قن على ) أي) ظي ققه دي صييدي
ببه قح ُقم ُقدكم (فلينظر و  مثببل(والسييلم:  الصلة عليه وقال يخالل)، من أح

مر ق أن إما الكير مكنافخ السوء الجليس مجببد أن وإمببا ثيابببك ظيحبب نت
لذر ) خبيثببة رائحببة منببه لن فاحيي لع ل السييوء قرييي قميي لقه ل بييه تجت قد ل ُقتصييا

لنه قم لأ لت بي على تس شيء. أ
لرا ؤ الكريمة الية فوائد ومن لب ُقبوعين من التابعين لت لت لم الم ُقد القيامة يو له ويشيي
ورأ  إذ(( تعالى: قوله لذلك نب ظعوا الذين ت مب تت ظعبوا البذين ممبن ا نب وت ورأوا ا

ُقا ؤون البقييرة آييية فييي ) فييالمتبوعين) العذاب بر بن كمييا التييابعين ميين يتييب أ
دضا التابعين ُقا ؤون أي بر المتبوعين. من يتب

بن الكريمة الية فوائد ومن ُقكون الضلل أ لقييوله: (( والنييس الجيين ميين ي
ولنا نضبب واضييح، للنسييي النسييي )) فمصيياحبة والنببس الجببن مببن أ
لبة لح دضا للنسي الجني ُقمصا ننا((تعالى:  قوله من مستفادة أي تض وي لمهم  وق
).) خلفمهم وما أيديمهم بين ما لمهم فزينوا قرناء

ُقة الكريمة الية فوائد ومن بد قق قش لن بلين على الضالين هؤلء لح قض ُقم لقوله: الي
)).  السفلين من ليكونا أقدامنا تحت نجعلمهما(( 
ون((تعالى:  قال ثم مإ نن   مذي ول ظلوا ا ننا نقا تب ظه نر ولبب وم ال ظموا ظثبب نقا نت تسبب ظل ا وز ننبب نت نت

ظم ممه تي نل ظة نع نك مئ نمل تل ول ا ظفوا نأ نخببا ظنببوا نول نت نز تح ظروا نت مشبب تب نأ مة نو ونبب نج تل متببي مبا ول ا
تم ظت تن نن ظمك ظدو نع )) قالوا الله ربنا قالوا الذين إن] (( 30)[فصلت:) ظتو



قبهم بألسنتهم بن باللسييان؛ القييول مجرد يكفي ول وقلو لل ل باللسييان القييو
ُقع لق قمن المنافق من ي لخلص و ُقم (( والقلييب باللسييان القييول المييراد لكن الي

برد ليييس قييالو ه الييذي القييول )) وهييذا الله ربنا قالوا طل مجيي علييى قييو
مم هو بل بالجنان واعتقاد اللسان قز لل لت لس قيال: ولهييذا وجل عز الله لتطاعة م

القلييب فييي فاليمييان الله طاعة على استقاموا )) أي استقاموا ثم(( 
قف لم الجوارح، في والستقامة لت ُقه يك قن عليهم بالثناء الل ليا قءهم وب علييى جزا

قد ل بل بالقلب اليمان )) قييال اسببتقاموا ثمقال: (( .. الستقامة قمن ُقب
قر ه التوحيييد المؤلييف: " علييى ُقب ممييا وغييي لجيي يعنييي: " صييحيح عليهييم و

لراك، فل التوحيييد علييى اسييتقاموا بدعيية، فل التبيياع علييى اسييتقاموا إشيي
قر، فل الخييير علييى استقاموا معصية، فل التطاعة على استقاموا وهلييم لشيي

لرا، بمل ج الييترتيب علييى بي(ثم) الداليية )) أتى استقاموا ثمقوله: ((  وتأ
للة بن بمه لنهم يعني: أ دنييا يكيين لم إيما دفييا إيما قط إيمييان زال: ل؛ ثييم آمنييوا خا

قر؛ قق قن على استقاموا لنهم مست قئل وقييد وجل، عز الله دي صييلى النييبي ُقسيي
لله وسلم عليه الله السييلم فييي لييي اللييه! قييل رسول فقال: يا رجل سأ
دل ددا عنه أسأل ل قو لرك. يعني أح دل غي دل قييو ظت  قل(لييه:  فقييال فصيي تنبب آم

مقم ثم بالله نت مذ ) وهو اس ربنببا قالوا الذين  إن(( الية هذ ه من مأخو
).) استقاموا ثم الله

بزل) مييدلولها الملئكة عليمهم تتنزلوقوله: ((  لن مييدلول يخييالف )) (تت
قزل)؛ لن لت فهييذ ه التيياء الزييادة؟ (تنييزل) ميا عليى زييادة (تتنيزل) فيهييا لن (
قضييي الزيييادة لت للهييم أن الول معنيييين: المعنييى تق لز لن دئا يكييون ت دئا شييي فشييي

بزل) ل لن قزل (تت بن واحدة، دفعة تن لزل والثاني: أ لن بت ُقزول أو ال لن برر ال لك لت (تتنزل ُقم
بلما عليهم) يعني لت ك لع ُقلهم د لزل إلى حا لن لت عليهييم الملئكة ت لليي بز لن عليهييم، ت

قمين بيين الن الفيرق فصيار بن الول وجهيين: اليوجه (تنيزل) و(تتنييزل)  أ
لتكييرار و(تتنييزل) تقتضييي واحدة، ودفعة واحدة مرة النزول (تنزل) تعني

بنه النزول دئا يكون وأ دئا, ((  شي علييى الكلم )) سبق الملئكة عليمهمفشي
بن نظر؛ " فيه الموت المؤلف: " عند وقول الملئكة، ذكر لم تعالى الله ل
بيد لق بن فالظيياهر ذلييك ُقي بزل الملئكيية أ لنيي قت كلمييا عليهييم تت لعيي إلييى الحاجيية د

ُقزول لن بل وفي المعارك وعند الخوف وعند الموت عند ال لتضييي حال ك أن تق
لل قز بن عليهم؛ الملئكة تن للييق، اللييه ل )) أي: " أل-  عليمهببم تتنزل((  أط
ُقفوا) من (ل بأن لد ه وما الموت تخا لفتم ما تحزنوا) على (ول بع بل أهييل من خ

ُقفكم فنحن  وولد لبلكم ميين تخييافوا نقييول: أل " نحيين فيهييم نخل لق ول مسييت
ُقنييوا لز بن ماضيييكم؛ علييى تح لف أن إمييا الخييوف عنييد النسييان ل لخييا قميين ي



لزن أو المستقبل لح بني فيقول: لو مضى ما على ي لم كذا لكان كذا فعلت أ لليي

دل، الخييوف لي يحدث ميين تخييافوا فتقييول: ل عليهييم تتنييزل فالملئكيية مث
بدم الماضي، من تحزنوا ول المستقبل لق لم لنه المستقبل؛ من الخوف و له أ

بن مضى؛ ما على الحزن قمن لبل ل ُقليه الذي هو النسان مستق لع أو يسييير يج
بقف لو لكيير قبييل بييه بدأ فلهذا يت لزن، قذ ُقحيي دل جعلنييا ه وإذا ال إلييى يييدعو ممييا مث
ُقله المييوت عنييد فالنسيان المييوت حيال التنزل لتضييي حيا لزاد أن تق دة ُقيي قييو

دطا دضييا المييوت عنييد الملئكة عليهم فتتنزل والتوحيد اليمان على ونشا أي
ُقرهم بشيي لب الببتي بالجنببة وأبشببروا تحزنببوا ول تخافوا أل((  بهييذا وت

لشارة قمن هي )) (أبشروا) هذ ه توعدون مكنتم لب { اجلس الخبار وهي ال
بالجنة وأبشروا} ((  أبييوك عنييد تعييال مبييارك ابيين أظنييه ولد! هذا يا

لشارة توعدون مكنتم التي لب قر، بما الخبار هي )) ال ُقس ليت ي بم ُقسيي لرة؛ و لبشييا
بر إذا لنه لرت النسان ُقس قهييه علييى السييرور علمة ظه لرت وج بييي لرة فتغ لشيي ب

للق وقد الوجه، ُقسييوء بما الخبار على البشارة ُقتتط قييال التهكييم بيياب ميين ي
ششر((تعالى:  الله تعييالى: ) وقال) أليما عذابا لمهم بأن المنافقين  ب

بن ) مع) أليم بعذاب  فبشرهم(( بنييه يسييوء ممييا هييذا أ سييبيل علييى لك
قشر أنت تقول كما بهم التهكم قشيير العاقبة بسوء للعاصي: أب ومييا بالنييار أب
دما يكون مما ذلك أشبه لك توعدون مكنتم التي بالجنة أبشروا((  به، ته

بدها الييتي الدار )) (الجنة) هي قئه اللييه أعيي القييرآن فييي -كمييا وفيهييا لوليييا
مفي ما نفس تعلم  ل((الكريم-  تخ كما ) وفيها) أعين قرة من لمهم ظأ

نن ل  ما( القدسييي الحييديث فييي جيياء نن ول رأت عيبب ول سببمعت أذ
نطر مب على خ لميين توعببدون مكنتببم الببتي بالجنببة((  ،) بشببر قل  ((

لدهم لدهم بهييا؟ وعيي ند((تعييالى:  اللييه قييال وجييل عييز اللييه وعيي اللببه  وع
تت والمؤمنات المؤمنين التي((  )،) النمهار تحتمها من تجري جنا

)) توعدون مكنتم
)) ظئكم  نحن"  ُقظكم )) أي الدنيا الحياة في أوليا وفي((  فيهييا نحف

ُقكون )) أي الخرة ُقخلوا حتى فيها معكم ن ظكبم((  الجنيية تييد مبا فيمهببا ول
نتمهي تش ظعون مببا فيمها ولكم أنفسكم ت ود ُقلبييون تبب لتط لهييم " تقييول )) ت

بن يعنييي الخييرة وفييي الدنيا الحياة في أوليائكم الملئكة: نحن الملئكيية أ
بولى لت لثهم المؤمنين ت ُقرهم الخير على تح بذ لح ُقت لر وقييد الشيير ميين و النييبي أخييب
بن وسلم عليه الله صلى قك أ لل لم قب في لل بمية آدم ابيين قليي بمية وللشيييتطان لل لل

ُقة بم لل قك ف لل مد الم لعا ثث بالخير إي لح ُقة التطاعيية، على و بميي لل بييالعكس، الشيييتطان و
بن وذلك "؛ فيها نحفظكم )) أي الدنيا الحياة فيوقوله: " ((  النسان أ



ُقد ه فإنهييا معه الملئكة كانت إذا بد لسيي لله ُقت ُقد لثييه الخييير علييى وتيي (( عليييه، وتح
بن أيضييا )) يتولييونهم الخرة وفي وقاهم((  الملئكيية فييإ نل الملئكببة تت
الملئكيية عليهييم تدخل الجنة )) وفي توعدون مكنتم الذي يومكم هذا
بل من مم بياب ك ُقء فهييم الييدار، عقيبى فنعيم صيبرتم بميا عليكييم سييل أولييا

للنا الخرة وفي الدنيا في المؤمنين فيمهببا ولكم((  منهم، وإياكم الله جع
ظعون مببا فيمها ولكم أنفسكم تشتمهي ما((  الخرة في )) أي ود )) تبب

لل لبه لم وإن النسان اشتها ه ما ك ُقل لتط ُقضر فإنه ي دضييا وكييذلك يييديه، بين يح أي
ُقضر فإنه طلب ما كل بنى ل الدنيا في يديه، بين يح لس يشييتهي ما للنسان يت

للب لو حتى برر ط بنه التطلب وك برد الخرة في لكن يأتيه ل قد فإ لقييع مييا مج ي
بنه النسان قلب في ُقضر، كذا يشتهي أ دضييا كذلك يح ُقضيير يتطلبييونه مييا أي يح

دضا، ُقتطر ل ما أيضا ويأتيهم أي مببا  لمهببم((تعييالى:  قييال كمييا بالهم على يخ
قتيك ) يعني) مزيد ولدينا فيمها يشاءون لبييه لم ما النعيم من يأ ُقل ومييا تتط

قه لم قه ُقتطر لم لنه نفسك؛ تشت بالك. على يخ
دئا )) رزقا نزل((  بي له درا منصوب ُقم بد قعل) مقيي ُقج قعييل بي( ُقج دل " أي:  ُقز ممن((  ُقنيي

تر بنهييم وجييل؛ عييز اللييه )) وهييو رحيم غفو ُقلوا لييم ل إل الجنيية إلييى يصيي
قته لر قته. نعم بمغف ورحم
بن في فيكم الله : باركالتطالب الخييرة فييي الملئكيية نزول تقييد قولنا: إ
لصر في بالموت دضا يصلح هذا فيكم الله بارك شيخ الية لق عز قوله على أي

أكييثر )) لن ضنكا معيشة له فإن ذمكري عن أعرض ومنوجل: (( 
بنها على المفسرين قخرة في أ عامة؟ الية الدليل ال

قل عامة الية كذلك : وهوالشيخ ُقد نمبن((تعييالى:  قوله لعمومها وي ممبل   ع
ححا ونه مؤمن وهو أنثى أو ذمكر من صال ني مي تح بن) طيبببة حياة فلن ) فييإ

لمها بن مفهو لف لم لمن أ قص بت مة له فليس بذلك ي طيبة. حيا
.. على شيخ يا اعتقاد على حملهم الذي : ماالتطالب
بن فهموا : لعلهمالشيخ قل السياق أ ُقد دل فهنييا هييذا علييى ي ول(( مث تخافوا  أ

لبشارة) توعدون مكنتم التي بالجنة أبشروا و تحزنوا ول بالجنة ) ال
دة لنوا السياق فلعله الموت عند تكون إنما حقيق التخصيييص. يقتضييي أنه ظ

نعم
ُقلهمالتطالب ببنييا فيكييم الله بارك شيخ يا : قو شيييخ يييا الييذين) هييذا أرنييا (ر

؟بالربوبية إقرار هو كما باللوهية إقرار فيه أليس
درا؟ فيه : أليسالشيخ  إقرا

العبادة؟ أنواع من الدعاء لن العبادة توحيد : باللوهية؟التطالب



ُقنهم :  يعنيالشيخ ُقوا كو لع حييتى يكييون تعييالى الله دعاء ل وجل؟ عز الله د
بنهم الدنيا في ُقعون لك لد لونه الضيراء فيي تعيالى الليه ي لسي السيراء، فيي وين

دضا وهناك لرون ربما الخرة في أي قق برون يعني بهذا ُقي ققيي بنه ُقي إل إلييه ل حييق بييأ
ُقعهم ل ولكن الله القرار. نعم هذا ينف

...: التطالب
ايش؟ الرسول : أنالشيخ

سلم صلى :التطالب
صوصلم؟ :الشيخ

وسلم عليه الله صلى :التطالب
بين : أيالشيخ لب

...: التطالب
ُقد قد تكون : فقدالشيخ قر لتان ت بم بل طن في ال لو ى واحد آ وإذا الخير النسان فيه

لد ه بالشيييتطان ُقصيي لأ لييم يكييون وقييد عنييه، ي لر ُقل بيياله علييى يتطيي الخييير فعيي
لس قد والشيتطان لو لس  بالشر. نعم له و

بكفرة خاص هو الشيخ- هل -فضيلة الدعاء خير الله جزاك : شيخالتطالب
وقال((  قييالوا عنييدما دعيياا ؤهم والنييس؟ الجيين كفييرة جميييع أم النس
قة خيياص هو )) هل أضلنا الذين أرنا ربنا مكفروا الذين النييس بكفيير

 والجن؟ النس كفرة شامل أم
بن وهذا؛ هذا : يشملالشيخ قن ل ُقخل الج ُقرهم يد بالجماع.  النار كاف

مكفروا الذين وقال((  الماضي بصيغة الية أتت لماذا شيخ : ياالتطالب
))؟

ُقصل؟ أو حصل هل القول هذا يقول جيد سؤال  هذاالشيخ: الجواب: سيح
بنه يحصل لم بنييه أو الحال، حكاية على لك بمييا يقال: إ لق لل بقيي لح ُقعه ت صييار وقييو

نتى((تعالى:  كقوله الماضي بمنزلة ظر  أ بن) تستعجلوه فل الله أم ) فييإ
لر قت لم الله أم لعد؛ يأ )).  تستعجلوه فلقوله: ((  بدليل ب

أضلنا) فييذلك الذين (أرنا الكافرين قول يقال: إن أن يمكن : هناالتطالب
أقدامنا)؟ تحت (نجعلهما ذلك بعد تعالى قوله بدليل النار في

عرصات في وهم أقدامهم تحت يجعلوهم يمكن لنه يدل؛ ل : نعم،الشيخ
النار.  في هذا يكون أن يلزم ل يعني القيامة،
ميين يكييون هييل النييس الجيين هييو طيب إليكم الله أحسن : شيخالتطالب

؟.. نوع أو جنس من أم الجن جميع
بن المعلوم : منالشيخ قن أ قج وفيهييم ذلييك دون وفيهييم الصييالحون فيهييم ال



لل فالذي الكفار وفيهم المسلمون قض لي أمييا الكافر هو إنما ُقي بنيي قج المييؤمن ال
قل. فل قض ُقي

أو عنييدهم الجيين كفييار جميييع هييل إليك الله أحسن شيخ يا : لكنالتطالب
لنهم بك ؟.. وجل عز الله م
الشيتطان قمن أصله النسان ُقكفر أصل لكن حال كل على هو ما : لالشيخ

بنفس، قن من والشيتطان وال قج الجن من مكان إبليس إل((  فيه شك ل ال
 )) نعم

ُقل الشيخ : فضيلةالتطالب بن حكاييية علييى وجييل عييز اللييه قييو آدم  ابيين.. أ
ُقتييم ييدي بباسييط ميا لتقتلني يدك بستطت لئن الول لر بن لقتلييك. ذك هييذا أ
لرع بن قبلنا من ش لعنا وأ قعنا فييي هييذا يكييون فهل بخلفه جاء شر فيمييا شيير
لص ُقخ شيخ؟ يا الفتن ي
لمر ولهذا فتنة فيه ما وهابيل قابيل مسألة لكن فتنة فيه هذا : بلىالشيخ أ

لن أن الفتنة عند الرسول قر النسييان يكو لنيي كخييي قف آدم لياب ُقكيي فعييل كمييا في
لر حين عنه الله رضي عثمان لوار عليه ثا لث لد ال عنييه يدافعوا أن الصحابة وأرا

لر لم بالمساك.  أ
ظن((: القارئ  تح نن تم   ظمك ظؤ نيا مل تو مة مفي نأ نيا نح تل نيا ا تن تد مفي ال مة نو نر مخبب تم ال ظكبب نل نو

نمها ممهي نما مفي نت تش تم نت ظك ظس ظف تم نأن ظك نل نمها نو نن نما مفي ظعو ود حل* نت ظز ظن تن   تر مم ظفو نغ
تم محي تن* نر نم نو ظن   نس تح حل نأ تو تن نقبب ومبب نعببا مم نلببى ند مه مإ ولبب نل ال ممبب نع ححا نو مل نصببا
نل نقا مني نو ون نن مإ نن مم ممي مل تس ظم تل ) ) ا

وتعييالى: تبييارك اللييه قييال الرجيم الشيتطان من بالله أعوذ : بسالشيخ 
ون(( ظل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين  إ وز نن نت الملئكة عليمهم ت
لزل؟ هذا يكون ) متى) تحزنوا ول تخافوا أل لن بت ال

الموت عند ومنها حال كل : فيالتطالب
طل ُقكييل في : نعمالشيخ بيما والتثيبيت التأيييد إلييى يحتياجون حيا قسي عنييد ول

لهد طيب الموت، الملئكببة إلى ربك يوحي  إذ((تعالى:  قوله لهذا يش
شني ظتوا معكم أ شب نث ببيير )،) آمنوا الذين ف قله ع (تنييزل) (تتنييزل) دون بقييو

لماذا؟
..  تكرار..الثاني:  التنزل، في التدرج : لسببين: الولالتطالب
توعدون مكنتم التي بالجنة أبشرواأحسنت, قوله: ((  : طيبالشيخ

البشارة؟ هي )) سعد! ما
به؟ بالمرغوب الناس : ترغيبالتطالب
بما؟ : الخبارالشيخ



قرالتطالب ُقس لي  :
ذلك؟ لغير تأتي وهل : طيب،الشيخ

دنا تأتي قد يسوء بما تأتي : نعمالتطالب يسوء. بما أحيا
ُقله؟الشيخ أحمد! : مثا

ششر: (( التطالب )) أليما عذابا لمهم بأن المنافقين ب
ششر: (( الشيخ طيييب )) أحسيينت، أليما عذابا لمهم بأن المنافقين ب

أحمد؟ يا آخر شيء بها يراد أو الحقيقي معناها على هي البشارة هذ ه
عليهم التنكيل بها : يرادالتطالب
لكمالشيخ له تبوا  ثم((تعييالى:  قييوله مثييل التهكييم بها يراد : الت ن ق ظصبب فببو
ت ق الحميم عذاب من رأسه ظذ )) هييذا الكريببم العزيببز أنببت إنببك * 

دما له يقال لك وفببي الببدنيا الحيبباة فببي أوليائكم نحن((  نعم فيه، ته
لئهم كانوا )) كيف الخرة الدنيا؟ الحياة في أوليا

ُقئهمالتطييالب و الخيييرات فعييل علييى يعينهييم الييدنيا الحييياة فييي : أوليييا
المنكرات. فعل يحذرونهم

لهد ما لهذا نعم, هل : إيالشيخ  الحديث؟ في له يش
ونوسييلم: (  عليييه اللييه صييلى النبي قول.. : التطالب ومببة للشيطان إ نل

ومة وللملك ) نل
مببا فيمهببا ولكمقييوله: ((  علييى وقفنييا أظيين طيييب : أحسيينت،الشيييخ
))؟ تدعون
شيخ يا أخذناها ما : الفوائدالتطالب
 الية الن نكمل خلونا نعم : أيالشيخ

مببا فيمهببا ولكم أنفسكم تشتمهي ما فيمها  ولكم((تعالى:  الله قال
ُقبون ما ) أي) تدعون ُقل لتط لل ت ُقصييل، طلييب بل ولييو النفس تشتهيه ما فك يح

لل ُقك قصييل فإنه يتطلبون ما و ما  لمهم((تعييالى:  اللييه يقييول كييان مهمييا حا
حلقال: " ((  )،) مزيد ولدينا فيمها يشاءون ظز دقا ظن لز قر دئييا ))  بي له مب ُقم منصييو

بدرا لقيي ُقم قعييل)  ُقج بن المؤلييف تقييدير علييى " يعنييي بييي( دل) مفعييول أ ُقز ُقنيي ثيياني (
لل) المحذوف ُقجع لل لي( قع ُقج دل انتبه!  ُقز ُقلها ُقن بن الفاعل؛ نائب هو الول ومفعو ل

لب مل " ينوب به المفعول عن ينوب الفاعل نائ " طيييب فاعل عن به مفعو
لل )) أي نزليقول: ((  قع دل ُقج عييز اللييه )) وهييو رحيبم غفبور من((  نييز

لر وجل، لك قة لنهم والرحمة؛ المغفرة وذ ُقلوا ورحمته الله بمغفر هذا إلى وص
قته لقوا للذنوب فبمغفر ُقروا تعالى الله وبرحمة منها، ُقن دل صا  الجنة لدخول أه

لن اليات فوائد قمن دل: أ برد أو لج قنييي ل العقيييدة م دئا يغ معييه يكييون حييتى شييي



)) وما استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين (( إنتعالى:  لقوله عمل
ُقله مر يقو قق هييذا العقيييدة على العقيدة على الناس: نحن من كثي شييك ل حيي

لحون لمد ُقي لقال: نحن أن بد ل لكن عليه و لمل العقيدة على ُقي إذ الصييالح؛ والع
بد ل العمل. من ُقب

قث الكريميية الييية فوائييد ومن لحيي لمة، علييى ال لمة السييتقا أي علييى السييتقا
قن على شيء؟ لت أن وجل عز الله دي ُقب لث بير. ول عليه ويستقيم عليه لي لغ يت

قله: ((  الملئكيية إثبات الكريمة الية هذ ه فوائد ومن وزللقييو نن عليمهببم تت
)). الملئكة

بن الكريمة الية هذ ه فوائد ومن بخر تعالى الله أ قنييي الملئكة س فييي آدم لب
ا اليية هيذ ه فيي كميا كثيرة لمواطن ارك الليه قيول فيي وكم وتعيالى: تب

ظلون  والملئكة(( ظخ شل ممن عليمهم يد نم ببباب ظمكبب بمببا عليكببم * سببل
لرهم وكما )،) صبرتم بخ قلسون تعالى الله لس يييوم المساجد أبواب على يج
ُقبون الجمعة فييي جاءت التي المواطن قمن ذلك غير إلى فالول، الول يكت
والسنة. الكتاب

بن الكريمة الية فوائد ومن بزل الييتي الملئكة أ لنيي لت المييؤمنين هييؤلء علييى ت
قمين ققي لت لس بشرهم الم لب دل: أنيه بثلثية بل بأمرين ت بو عليهييم، خيوف ل أميور: أ
بن يحزنون، ل والثاني: أنهم الفييرق سييبق وقييد مييأواهم، الجنيية والثالث: أ

لخوف بين والحزن. ال
ققيق الكريمة الية فوائد ومن نعم ُقدها بما البشر ى تح بي لؤ أن يكفي ل يعني ي

بين حتى بالخير لفلن: أبشر تقول لب بيد ما ُقت لؤ هييذ ه ميين يؤخييذ البشر ى هذ ه ي
قمهم )) وذلك توعدون مكنتم التيقوله: ((  وهي الية بن لعل لد بأ لع اللييه و

للف. ل ُقيخ
بن الكريمة الية فوائد ومن قلياء الملئكة أ لمن أو لقام آمن قل الحييياة في واست
ُقظهم فهي الدنيا الحياة أما الخرة، وفي الدنيا للييل المعاصييي ميين حف بز وال

ُقتهم لئ ُقتهم الصيالح للعمل وتهي لن ُقتهم ذليك علييى ومعيو فيي وأمييا علييه، وتثييبي
بن..تسي فل الخرة لتييولهم الملئكيية  فييإ بقيياهم ت لل دضييا وكييذلك الملئكيية تت أي

قر إلييى الجنة في باب كل من عليهم يدخلون لكيير ممييا ذلييك غييي عييز اللييه لذ
وجل.
بن الكريمة الية فوائد ومن مييا الجنيية فييي واسييتقاموا بييالله آمنوا للذين أ

قهيه لت قذ النفييس تشتهيه ما أخر ى آية وفي النفس، تش لليي فيكييون العييين وت
بذوق الولى متعتان: المتعة فيها الجنة لهل لا ؤييية والثانييية والتطعييم باليي لر بال

والنظر.



قمن بن الكريمة الية فوائد و بل الجنة في أ للب شيء ُقك (( ولكببملقوله:  ُقيتط
مد فإنه يتطلبون ما )) فكل تدعون ما فيمها اللييه نسييأل الجنيية فييي موجو

للنا أن أهلها. من وإياكم يجع
بنهم الكريمة الية هذ ه فوائد قمن لتون أ لؤ بنييه علييى الجنيية فييي الييرزق هذا ُقي أ

لميية قإكييرام لرا حللقييوله: ((  وك ظز ُقل ظن لصيي ُقزل )) وأ لنيي بدم مييا ال لقيي ميين للضيييف ُقي
الكرامة.

دضا الية فوائد ومن قتييه اللييه بمغفييرة ذلييك إلييى وصييلوا إنمييا أنهم أي ورحم
وصييلوا مييا إلى وصلوا ما ذلك )) ولول رحيم غفور من نزللقوله: (( 

قلهذا إليه لر و بنه وسلم عليه الله صلى النبي أخب مد الجنة يدخل لن أ بعمله أح
ندني أن إل أنا  ول(قييال:  اللييه؟ رسييول يييا أنت قالوا: ول ومبب نغ اللببه يت
قصل ل فالنسان ،) برحمته ُقه بالعمل الجنة إلى ي بنييه ذلييك ووج قبييل لييو أ ُققو

لمل ُقكيين لييم النسان على بها الله أنعم التي بالنعمة الع دئا؛ ي لذ شييي بن إ لعييم أ قن
قد ول تحصى ل الله لع بن أهل بعض قال بل ُقت لر العلم: إ لك علييى اللييه نعميية ُقش

لمة هو؟ ايش النعمة لتاج نع لكر إلى يح طن ش يحتيياج نعميية الثيياني والشييكر ثا
طر إلى لرا وهلم ثالث شك قري كان الشاعر: إذا يقول وعليه ج لك لة ُقش اللييه نعم

دة بي نعم لل بي ل في، ع لل الله إل إله ل له، ع
قري كان إذا لك لة ُقش دة الله نعم بي     نعم لل قلها  في  له ع ُقب مث قج الشكر ي

ُقغ فكيف لضله إل الشكر ُقبلو لف لصل اليام طالت وإن     ب بت العمر وا
قمن ُقت الكريمة الية فوائد و لين إثبا لم وهمييا: (الغفييور- اللييه أسييماء قمن اس

قئييدة نعتطيكييم الرحيييم) وهنييا الحسيينى: السييماء السييماء فييي مفيييدة فا
لل الحسنى ُقد لة والصفة الذات على ت لل لل لتطابقيية د لمن ُقم لضيي الييتزام، ودلليية وت

ُقدل بن على في(غفور) ي درا هناك أ قف قة علييى ويييدل الله، وهو غا المغفييرة صييف
لذ لييه؛ لجييد أن يمكيين ل إ مم ُقيو ثق اسيي لت قفه فييي يوجييد ل ُقمشيي ُقل موصييو أصيي

بنه للعمى تقول ل ولهذا الشتقاق، قم ول بصير إ لص للل بنه قل فل طيييب سميع، إ
دذا بد لبات قمن إ بذات إث لفة ال قص بت ُقم بل بما الي بد ول السييم، عليييه د إثبييات قميين ُقبيي

بق التي الصفة ُقت لش دضا بد ل السم، منها ا قزم إثبات قمن أي بييد ل الصفة تلك ل
ظه((وتعييالى:  تبييارك الله قال ذلك مثال طيب هذا، من ول مذي  ال ولبب نق ا نلبب نخ

نع تب تت نس نوا نم نن نس مم مض نو تر ل
ن ون ا ظمه نل تث ظل مم وز نن نت ظر ني تمبب نل ون ا ظمهبب نن تي ظمببوا نب نل تع نت مل

ون نه نأ ول نلى ال شل نع تء ظمك تي نر نش مدي ون نق نأ نه نو ول تد ال نط نق نحا شل نأ ظك تء مب تي حما نش تل مع
لق أنه ] فأخبر12)[التطلق:) لل لن لخ بي لب لرنا أنه و لم بذلك؛ أخب لل بنه قلنع كييل علييى أ

بن قدير شيء دما، شيء بكل أحاط قد الله وأ لت فكيف عل بليي للييق صييفة لد لخ ال
بنه والقدرة؟ العلم على مق يمكن ل ل للييم: يعلييم إل بييايش؟ إل خليي قع كيييف ب



قكن ول يخلق، للق يم لم ل لميين ولهذا بقدرة إل لخ لليي يخلييق، أن يمكيين ل لييه قع
لمن لد ه و للم عن بنه قع قجز ولك بن لييو أرأيييت يخلق، أن يمكن ل عا دصييا أ أراد شخ

بلح أن لص دل ُقي بج لس لحه أن يمكن هل ُقم بل لصيي طم إل ُقي للي قع ُقحه؟ كيييف ب بل لصيي يمكين, ل ُقي
لحه أن يمكن وهل بل قجز وهو يص قل؟ عا لش قكن، ل لأ دذا طيب يم قميين إ (الخييالق) 

لضمن الله أسماء الخلييق، قصييفة وعلييى اللييه، وهييو الييذات علييى الدللة تت
لل طيب، معنا؟ أنتم القدرة صفة وعلى العلم، صفة وعلى ُقد صييفة علييى تيي

ُقت هييو الييذي الخييالق للييق صييفة وعلييى وجييل، عييز اللييه ذا لخ بالتضييمن ال
لمن كيييف والمتطابقيية لضيي لذ إذا والمتطابقيية؟ بالت قخيي لكامييل اللفييظ ُقأ معنييا ه ب

ليت بم لقة، الدللة ُقس لب لعض أخذ وإذا متطا لرت معنا ه بب دنا، الدلليية صا لم لضيي وإذا ت
لذ قخ ُقم بما ُقأ لز لليي لت ذلييك علييى ي لر لزام الدلليية صييا قتيي لل طيييب, فدلليية واضييح؟ ا

قلق بذات على الخا قة ال لف قص ُقتها المتطابقة، الخلق؟ و لل لدها؟ الذات على ودل وح
لمن، لض لد ه؟ الخلق وعلى لت لمن، وح لض للم وعلى ت قع لرة؟ ال لد ُقق طيييب التزام، وال
ُقب قر دل نض دل: لي تقول المحسوسات في مث مر. الدار مث لعلم كما دا بمن ن لضيي تت
درا لج دفا ُقح لر ُقغ طت و لحا لسا دبا و الكلميية هييذ ه دلليية ذلييك، إلى وما وشبابيك وأبوا

بل (دار) على متطابقيية، إخييوان يييا متطابقيية دللة هذا؟ مجموع على هذا ُقك
ُقتها لل بل على ودل لرة ُقغرفة ُقك لج ُقح بباك؟ و ُقشيي ُقتهييا و لل لمن, ودل لضيي بن علييى ت لهييذا أ

ديا؟ البيت قن ُقء التزام, طيب با لر ى تعالى الله أسما دضييا كييذلك هييذا على ُقتج أي
ديا السم كان يقولون: إذا بد لع بد فل مت دما به اليمان قمن ُقب الله، أسماء قمن اس

قن بل بما واليما ُقب بما واليمان صفة، قمن عليه لد بت لر لت قمين الصييفة تلك على لي
لم -انتبييه!- ل فالغفور أفعال، قتيي قمن حييتى بييه اليمييان ي بن تييؤ تعييالى اللييه بيأ
بمى لس بن (غفور) فتؤمن السم بهذا ت مم الغفور بأ بييد ل اللييه، أسماء من اس

لنه بما تؤمن أن بم لض لرة، ايييش؟ صفة قمن ت قفيي قمن أن بيد ل المغ لؤ بن ُقتي الليه بيأ
قفر، لضى يغ لت لق ظر((  السم هذا بم مف نمن يغ ))، يشبباء مببن ويعذب يشاء مل

بمن المعنى على السم دللة القاعدتين: الدللة لهاتين فانتبهوا ثلث تتضيي
لمن دللت: متطابقة لض ديا كييان إذا اللييه أسماء قمن السم ثم التزام، ت بد لعيي مت

لم فل قت قمن أمور: أن بثلثة إل به اليمان ي لؤ بنه ُقت مم بأ أن اللييه، أسييماء ميين اس
بل بما ُقتؤمن قمن أن صفة، قمن عليه د ُقب بما تؤ بت لر لثر، من عليه يت كييان فييإذا أ
سد غير السم لع بنه اليمان قمن بد فل مت مم بأ لنه وبمييا الله أسماء من اس بم لضيي ت

طة من بدي غييير لنه أثر؛ له وليس صف لعيي لي مت دل فييالح ميين (الحييي) اسييم مث
لم ل الله أسماء قت قمن حتى به اليمان ي لؤ بنه ت مم بأ بن اللييه أسييماء ميين اسيي وبييأ

مف الله قص بت بل بما م لثير؟ ليه هيل وهي: الحيياة، صفة من عليه د ل, الحيياة أ
بد ى ما لزمة قصفة لع لت بدي السميع؟ لكن ت لع طع ُقذو السييميع ُقمت لم لمع سيي بييه، يسيي



ُقر لبصر ذو البصير قص  به ُقيب
نمن((وجل:  عز قال ثم حل أحسن  و وعمببل اللببه إلببى دعا ممن قو

ححا مل لصف إذا أوصاف ثلثة ) هذ ه) المسلمين من إنني وقال صا بت بها ا
لن فل النسان لس قله قمن أح نسن ومنوجل: ((  عز الله يقول قو تح حل أ قببو
لد ل )) " أي ُقن أح لس دل أح قفيييد الجملة لهذ ه المؤلف " تفسير قو بن ي لميين) أ )

بنييه استفهام اسم لفييي، بمعنيى لك لميين الن لد ل أحسين) يعنييي ( أحسين، أحيي
لء إذا وانتبهوا ُقم جا لس لنيى السيتفهام جاء إذا أو الستفهام ا لع فيإنه النفيي بم
مب لر لش بدي، معنى ُقم لح ليهما الت لل غ أ لد تقول: ل أن أب دل أحسن أح دعييا مميين قو

لمن أن أو الله إلى لليي غ الثاني أحسن؟ تقول:  بن أب لي ل بمن الثييان لضيي لت النفييي ي
بمن لض بنه التحدي ويت قني كأ قت بن على ببينة يقول: اي ددا هناك أ لسيين أح مميين أح

بنه النفييي بمعنى جاء استفهام انتبه! كل الله، إلى دعا مب فييإ لر لشيي معنييى ُقم
لمن إذا لنك التحدي؛ بداك معنا ه يعني كذا قلت:  لحيي قتي أن أت طء لييي تييأ لي لشيي ب

لسن ،ذاك سو ى لمن) أح لد في( أحسيين)؛ أحييد (ل ايييش؟ قييول قميين نفيييا أش
مة استفهامية جملة لنها وذلك لب لر لش خييبر (أحسيين) هييذ ه التحييدي، معنييى م

دل) تمييز؛ المبتدأ و(من) هو المبتدأ لءك كلمييا لنه و(قو مم جييا منصييوب اسيي
مز فهو التفضيل اسم بعد إلببى دعببا ممببن قول أحسن من((  له، تميي

بك ل " وهذا المؤلف: " بالتوحيد )) قال الله ُقة لكيين حسن ش لمل الييي أشيي
وغييير الصييالح والعمييل )) بالتوحيييد اللببه إلى دعا ممن((  التوحيد من
اللييه، قدييين إلى )) يعني الله إلى دعا ممنوقوله: ((  الله،  الى... ذلك

ُقن بمن الله ودي لض ممببل قال: (( .. الصالحة والعمال التوحيد يت ححا وع صببال
بنى ثم الغير بإصلح )) فبدأ بن مع النفس بإصلح ث فهييو اللييه إلييى دعا لمن أ
مح قل لصيي دضييا لنفسييه ُقم لموصييوف )) (صييالحا) صييفة صببالحا وعمببل((  أي

قمل محذوف دل التقدير: وع دحا، عم دحا العمل يكون ول صال بشرطين إل صال
ُقة لله الخلص هما لع ... طيييب وسييلم، عليه الله صلى الله لرسول والمتاب

قمييل محذوف لموصوف صفة دل التقدير: ع دحا، عم يكييون مييتى طيييب صييال
وجييل عييز للييه الخلص أحسيينت طيييب لييك؟ والسييؤال صييالحا العمييل

ُقة لع لمل وسلم، عليه الله صلى الله لرسول والمتاب قئي فع مل المرا صالح أعم
لد.. هييو؟ لقيي لمييل الخلص،  ف مح المبتييدع وع قل قد ه ل؛ هييو؟ أصييا المتابعيية لفقيي

طذ قئ قعين لهؤلء نقول وحين قد لدهم: ما لله الخلص من عندهم الذين المبت عنيي
بن قبط عملكم إ نمن(وسييلم:  عليييه اللييه صلى النبي قال حا ممببل   حل ع عم

قزم الخلص نقول: حقيقة ثم )، رد فمهو أمرنا عليه ليس لل لت بل تس لد أ ُقب تع
لد ه ل شرع بما إل الله ُقب بنك بهواك؛ تع بت إذا ل لبد فييأنت بالبدعة بهواك الله لع



قلص؛ غير لخ ُقبييد أن بييد ل المخلص ؛ ُقم شييرع، بمييا وتعييالى سييبحانه اللييه يع
لب الصالح: مييا العمل فصار بكيي شيييئين: الول: الخلص. والثيياني: ميين تر

وسلم. عليه الله صلى الله لرسول المتابعة
بهمييا بالقلب؟ أو باللسان )) قال المسلمين من إنني وقالقال: (( 

دعا، العمييل قمن )) هو المسلمين من إنيقائل: قوله: ((  قال فإن جمي
قليين أنييه قلنا: الفائدة ذلك؟ من الفائدة فما شك ل الصالح القييول هييذا ُقيع

للفة؛ يبالي ول بن بالمخا بنه صالحا يعمل لمن الناس قمن ل ُقد ه لك درا تجيي بت لسيي مت
ُقه التي الشجاعة عند ه ليس قلن تجعل قليين فييإنه هييذا أمييا ذلك، ُقيع ويقييول ُقيع
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